IMAGE DUBAI
EXCLUSIVE
(COUNTDOWN) 6D4N
อิมเมจ ฮอลิเดย์ ยินดี นำท่ำนเดินทำงท่องเที่ ยวช่วงเทศกำลวันหยุดปี
ใหม่ กั บ มหำนครแห่ ง ควำมมั่ น คง สหรั ฐ อำหรั บ เอมิ เ รตส์ ท่ อ งเที่ ย ว
สถำนที่ ไ ฮไลท์ ส ำคั ญ ตึ ก เบิ ร์ จ คำลิ ฟ ำ สวนสนุ ก เฟอร์ ร ำรี เ วิ ล ด์ ทั ว ร์
ต ะ ลุ ย ท ะ เ ล ท ร ำ ย DUNE SAFARI โ ด ย ร ถ 4 W/D ต ะ ลุ ย ดิ น แ ด น
ทะเลทรำย พิพิธภัณฑ์ดูไบ นั่งเรือ ABRA RIDE ตลำดทอง ช้อปปิ้งห้ำง
ดั ง พร้ อ มมื้ ออำหำรสุ ด พิ เ ศษ พร้ อ มกำรบริ ก ำรและที่ พั ก ที่ แ สน
ประทับใจเพื่อมอบแต่คนพิเศษเช่นกัน....
อิมเมจ ฮอลิเดย์ แล้วคุณ...จะรักเรา

กาหนดการเดินทาง
29 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563

วันอำทิตย์ที่ 29 ธันวำคม 2562

(1)

กรุ งเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
07.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่ำงประเทศขำออก (ชั้น 4) ใกล้กับ
ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 9 พบกับเจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับ ณ บริเวณ หน้ำเคำน์เตอร์หมำยเลข T
09.30 น. ออกเดินทำงจำกสนำมบินสุวรรณภูมิ โดย สำยการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่
EK375 (ใช้เวลาบินประมาณ 6-7 ชั่วโมง)
13.15 น. เดินทำงถึง สนามบินนานาชาติดไู บ ประตูสต
ู่ ะวันออกกลำง หลังจำกผ่ำน
พิธีศุลกำกรและผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองพร้ อมตรวจเช็คกระเป๋ำสัมภำระเรียบร้อยแล้วน ำ
ท่ำนชมเมืองดูไบ ชมควำมทันสมัยและควำมงำมของดินแดนแห่งทะเลทรำย
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ทีพ
่ ัก

SOFITEL DOWNTOWN DUBAI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 30 ธันวำคม 2562

(2)

ดูไบ – พิพิธภัณฑ์ดไู บ – ตลำดทอง – ทัวร์ตะลุยทะเลทรำย DUNE SAFARI
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ
่ ัก

น ำท่ ำ นชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ดู ไ บ (DUBAI MUSEUM) เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที ทั น สมั ย ที่ สุ ด ใน
ตะวั นออกกลำง รวบรวมประวัติศำสตร์สำคัญ เช่น กำรค้นพบงำนศิลป์ ภำยในมีหลุมฝังศพที่
ALQUSAIS ที่มอ
ี ำยุมำกกว่ำ 4,000 ปี
น ำท่ ำ นนั่ ง เรื อ ABRA RIDE สั ม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต สองฝั่ ง THE CREEK สู่ ท่ ำ เรื อ ตลำดทอง
(GOLD SOUK) ที่นี่จะเป็นแหมือนเมืองแห่งทอง เดินไปทำงไหนก็จะมีแต่ร้ำนขำยทองคำ
เทีย
่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SALMONTINI

นำท่ำนสัมผัส ทัวร์ตะลุยทะเลทราย DUNE SAFARI โดยรถ 4 W/D พร้อมคนขับที่มี
ประสบกำรณ์ (รถขั บ เคลื่ อน 4 ล้ อ ) 1 คั น / 6 ท่ ำ น ท่ ำ นจะได้ ส นุ กสนำน และตื่ นเต้ น กั บ
ประสบกำรณ์ใหม่ กำรนั่งรถตะลุยไปบนDune (เนินทรำย) ที่มท
ี ้งั สูงและต่ำสลับกันไป ทั้งนี้ท่ำน
สำมำรถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่ำงๆมำกมำยภำยในแคมป์ อำทิ ขี่อูฐ เพ้นท์เฮนน่ำ เป็นต้น
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ARAB BUFFET&BBQ พร้อมชมโชว์ระบาหน้าท้อง

ทีพ
่ ัก

SOFITEL DOWNTOWN DUBAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันอังคำรที่ 31 ธันวำคม 2562

(3)

อำบูดำบี – แกรนด์มอส – เฟอร์รำรี เวิลด์
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่ำนเดินทำงสู่ อาบูดาบี เมืองที่ได้รับสมญำนำมว่ำเป็น GARDEN OF GULF เพรำะ
ควำมเขียวขจีของตั วเมือง และได้รับกำรยกย่องว่ ำเป็น “สวรรค์แห่งทะเลทรำย” นำท่ำนชม
แกรนด์ ม อส (GRAND MOSQUE) สุ เ หร่ ำ ที่ ส ร้ ำ งขึ้ น โดยผู้ ค รองนครอบู ด ำบี ท่ ำ น Shiek Al
Nayan ตั้งเด่นตระหง่ำนอยู่กลำงใจเมือง ซึ่งมีขนำดใหญ่เป็นอั นดับ 3 ของโลก สุเหร่ำแห่งนี้มี
ควำมสวยงำมทั้งสถำปัตยกรรมและเป็นสถำนที่ที่มีควำมสำคัญทำงศำสนำของชำวอำหรับเอ
มิเรตส์ (ทำงบริษัทมีชุดคลุม และผ้ำคลุมผมให้ท่ำนเรียบร้อยแล้ว)
เทีย
่ ง บริการอาหารกลางวั น ณ ห้องอาหารของพระราชวั งเอมิเรตส์ บริการท่าน
ด้วยอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
นำท่ำนสู่ เฟอร์รารี เวิ ลด์ (FERRARI WORLD) ซึ่งเป็นสวนสนุกในร่มขนำดใหญ่ ของ
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ภำยในมีท้ังโรงแรม เครื่องเล่น สนำมแข่งรถและพิพิธภัณฑ์ ควำมโดด
เด่นอยู่ที่หลังคำสีแดง ซึ่งได้รับแรงบันดำลใจจำกตัวถังของ เฟอร์รำรี GT ให้ท่ำนได้เพลิดเพลิน
เครื่องเล่นและกิจกรรมนำนำชนิด ภำยในเฟอร์รำรีเวิลด์ ( EXCLUSIVE ด้วยบัตรฟาสต์พาส )
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงกลับสู่โรงแรมที่พัก เพื่อให้ท่ำนได้เตรียมตัวเข้ำสู่ดินเนอร์ม้ อ
ื ค่ำ
สุดพิเศษ (รถลีมซ
ู ีน จะมำรอรับท่ำนที่ล๊อบบีข
้ องทำงโรงแรม)
ค่า
บริการอาหารค่ า ณ ภั ตตาคาร “ALMAHARA” ภั ตตาคารอาหารสุดหรู อยู่
ภายใน Burj Al Arab โรงแรม 7 ดาวชื่อดัง พร้อมชมอควาเรียมกระจกขนาดใหญ่ เสมือนกับ
การรับประทานอาหารอยู่ภายในโลกใต้ทะเล
** ภั ต ตาคารแห่ งนี้ ขอสงวนสิ ท ธิ์ส าหรับ เด็ ก อายุ ต่ า กว่ า 12 ปี ขอบริก ารท่ า น ณ
ภัตตาคารอาหารจีนแทน**
ทีพ
่ ัก

SOFITEL DOWNTOWN DUBAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 1 มกรำคม 2563

(4)

โครงกำรเดอะปำล์มไอซ์แลนด์ - THE ATLANTIS THE PALM – ตึกเบิร์จคำลิฟำ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่ำนเดินทำงสู่ โครงการเดอะปาล์มไอซ์แลนด์ เป็นโครงกำรที่เกิดจำกกำรถมทะเล
ให้เป็นเกำะเทียม สร้ำงเป็นรู ปต้ นปำล์ม 3 เกำะ บนเกำะมีที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อพำร์ทเม้น
ร้ำนค้ำภัตตำคำร รวมทั้งสำนักงำนต่ำงๆ ให้ท่ำนได้ชมควำมยิ่งใหญ่ของเกำะนี้
นำท่ำ นสู่โ รงแรม THE ATLANTIS THE PALM เดิน เล่ นและเลื อกซื้อ สิน ค้ำ พร้ อมทั้ ง
ชมควำมงำมหรู หรำของโรงแรมแห่งนี้
เทีย
่ ง บริ ก ารอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคาร BREAD STREET KITCHEN & BAR
ร้านอาหารของเชฟชื่อดังระดับโลก GORDON RAMSAY
นำท่ำนขึ้นสู่ จุดชมวิวทีช
่ ้น
ั 148 บนตึกเบิรจ
์ คาลิฟา (โดยช่องทาง VIP LANE) แลนด์
มำร์คที่คุ้นชิ น ตำและเป็น ตึ กระฟ้ำสูงยวดยิ่ ง ที่อ ยู่ใ นย่ำ นดำวน์ทำวน์ กลำงเมือ งดูไบ และถูก
จัดเป็นอำคำรระฟ้ำที่สงู ที่สด
ุ ในโลกปัจจุบน
ั โดยมีควำมสูงถึง 828 เมตร
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ทีพ
่ ัก

SOFITEL DOWNTOWN DUBAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกรำคม 2563 (5)
ตลำดในร่มมำดิเนท – เดอะดูไบมอลล์ – สนำมบินดูไบ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่ำนได้พักผ่อนตำมอั ธยำศัย พักผ่อนใช้เวลำพิเศษร่วมกั นกั บครอบครัวและ
คนที่ท่ำนรัก รวมไปถึงผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำจำกกำรเดินทำง
จำกนั้นนำท่ำนเดินชม ตลาดในร่มมาดิเนท (Madinat) ที่น่ำเดินที่สุดในดูไบ จำลอง
บรรยำกำศของเวนิสมำไว้ที่นี่ อิสระให้ท่ำนได้เลือกซื้อของที่ระลึกในแบบอำหรับสวยหรู ชมวิว
ทิวทัศน์เวนิสแห่งอำหรับ
เทีย
่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

หลังรับประทำนอำหำร ให้ท่ำนได้อิสระช้อปปิ้ง เดอะดูไบมอลล์ (THE DUBAI MALL)
แหล่งช้อปปิ้งขนำดใหญ่ ผ่ำนชมอะควอเรี่ยมขนำดยักษ์ด้ำนนอก ตื่นตำตื่นใจไปกับกำรชมฝูง
ฉลำมอย่ำงใกล้ชิด อควำเรี่ยมแห่งนี้ได้ช่ ือว่ำใช้แผ่นอะคริลิคในกำรประกอบตู้ปลำที่ใหญ่ที่สุ ด
ในโลก และเดอะดู ไ บมอลล์ เ ป็น ส่ ว นหนึ่ ง ของเบิ ร์ จ ดู ไ บ อำคำรที่ สู ง ที่ สุด ในโลกซึ่ ง มี ร้ ำ นค้ ำ
มำกกว่ำ 1,200 ร้ำน
ค่า
ของท่าน

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีคา่

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติดไู บ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
22.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย
่ วบิน EK374

วันศุกร์ที่ 3 มกรำคม 2563 (6)
สนำมบินสุวรรณภูมิ – กรุ งเทพฯ
07.35 น. เดินทางถึ ง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวั สดิภาพพร้อมความ
ประทับใจ
********************************
หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ
อำกำศ เวลำ และสำยกำรบิน ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ของลูกค้ำเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการสาหรับผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
ประเภทผูเ้ ดินทาง

ลูกค้าปกติ

สมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

199,800.-

196,800.-

197,800.-

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)

194,800.-

191,800.-

192,800.-

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )

189,800.-

186,800.-

187,800.-

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มเี ตียงเสริม )

184,800.-

181,800.-

182,800.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

38,000.-

38,000

38,000.-

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ส่วนลดท่ำนละ

30,000.-

30,000.-

30,000.-

*** กรณีเดินทำง 10-14 ท่ำน ชำระเพิ่มท่ำนละ 12,000 บำท ***
อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
2. ค่ำที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน พร้อมอำหำรเช้ำ ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน
3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย)
4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
5. ค่ำมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยควำมสะดวกให้กับท่ำนในตลอดกำรเดินทำง พร้อมทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิน
่
6. ค่ำประกันอุบต
ั ิเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวเพิ่มเติม นอกเหนือจำกรำยกำร อำทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมล
ู ค่ำเพิ่ม 7%
3. ค่ำทำหนังสือเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสือเดินทำง
4. ค่ำน้ำหนักกระเป๋ำส่วนเกินกว่ำที่สำยกำรบินอนุญำต ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บเพิม
่ เติม

เงื่อนไขการชาระเงิน
 “การจอง” กรุณำชำระมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท
 ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
 ชำระโดยเงินสด
 ชำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี
บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวัน
หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน
 “การจ่ายส่วนทีเ่ หลือ” กรุ ณำชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน
การยกเลิก : กรุ ณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันทำกำร มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ มีความจาเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทั้งหมด

คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง

สมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

1968

1968

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)

1918

1918

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )

1868

1868

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มเี ตียงเสริม )

1818

1818

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

380

380

1668

1668

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)

- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สงู สุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตำมยอดกำรชำระจริง
- สมำชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำ
บนรถ, ก่อเสียงรำคำญรบกวนผู้อ่ ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

2.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มอ
ี ำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

3.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มค
ี วำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปทำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

4.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุ ณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุ ปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะ
บำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงสำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

5.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มเี ด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุ ณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุ ปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่ น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

7.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้แก่ลก
ู ค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผูร้ ว
่ ม
เดินทำงท่ำนอื่น

8.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มผ
ี ู้เดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่ ืน
ทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

9.

ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย
โดย

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

10. ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในกำหนดเวลำ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิม
่ เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋ว

เครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอก สำรกำรเดินทำงไม่
ถูกต้อง, พกพำสิง่ ของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติสอ
่ ไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มไิ ด้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

13. สำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือดำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน
เพื่อขอคำยืนยันสำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์น้น
ั ๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือชำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์น้น
ั ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น

14. บริษัทฯ จะส่งกำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำ
จะเป็นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ ท่ ำนมีสท
ิ ธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำง
ไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นหรือสุดวิสั ย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุด
งำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงควำม
ปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สด
ุ

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดทำกำร

บริษัทฯ จะคืนเงิ นค่ำเข้ำชมให้แก่ ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของ

สถำนที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรั บเปลี่ยนรำยกำรเพื่ อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้ แต่ ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอ่ ื น ใดเกิ ดขึ้น ระหว่ ำงกำรเดินทำงทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำ ชมสถำนที่
ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิ ของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ข องกำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะ
ทัวร์หรือไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย

18. ตำแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ

บริษัทฯ ไม่สำมำรถเลือกตำแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่น่ังให้แก่ท่ำน

และครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สด
ุ ภำยใต้ลักษณะตำแหน่งที่น่งั แบบหมูค
่ ณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยิ นดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงไป

20. เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น***
• รายการอาจจะมีการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ
่ ักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะ
คานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ เนื่องจากการท่องเทีย
่ วนี้เป็นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตั วแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ
่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทท
ี่ ่าน
ปฏิเสธ หรือสละสิทธิใ์ นการใช้บริการนั้นทีท
่ างทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม
ี่ ี
ผู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยทีจ
่ ะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
• บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบในกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก
่ องตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว
•

ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบ ในกรณีทส
ี่ ถานฑูตงดออกวีซา่ อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

•

บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบในกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่

